Bestel eenvoudig en snel uw buffet of schotels bij De Buke.nl
De Buke verzorgt een compleet buffet of schotel voor elke gelegenheid!
Een uitgebreid assortiment vers uit eigen keuken.
Vanaf € 50,= gratis bezorging en gebruik van borden, bestek, gourmetstel, braadpan of steengrill.

Voor inhoud v/d buffetten z.o.z.
…… x Feest buffet à € 22,95 p.p.
…… x Lunch buffet à € 10,95 p.p.
…… x Stamppotten buffet à € 9,95 p.p.
…… x Stamppotten buffet + à € 12,95 p.p.

Eenvoudig bestellen bij De Buke.nl
1. Vul het gewenste aantal personen in.
2. Vul uw gegevens in.
3. Maak een foto en app deze door naar
06-271 07 134
4. Mailen naar info@debuke.nl kan ook
Uw naam:

…… x Koud buffet a € 5,95 p.p.
…… x Koud buffet de luxe à € 8,95 p.p.
…… x Warm buffet à € 12,95 p.p.

Adres:
Postcode:
Plaats:

…… x Vleesschotel à € 13,95 p.p.
Gourmet/steengrill of bakplaat

Telefoon nr:

…… x Vis uitbreiding à € 6,95 p.p.

Gewenste datum:

…… x Biologisch buffet à € 18,95 p.p.
Vanaf 20 personen.

Ik betaal: O Contant O Ik wil pinnen

…… x Vegetarisch buffet à € 19,50 p.p.
Vanaf 10 personen.

1e Kerstdag zijn wij gewoon geopend.

Feest buffet € 22,95 p.p. vanaf 10 personen
Speciaal voor bijzondere gelegenheden of
gewoon omdat het kan!

Speciaal hiervoor hebben wij
een luxe 5 gangen menu samengesteld

Koude gerechten:
• Rundvleessalade opgemaakt met;
Coburger ham, fricandeau, paté, ei en
rauwkost.
• Verse fruitsalade
• Verse slamix met apart dressing
• Gevulde eitjes
• Meloen en ham
Warme gerechten:
• Bloemkool
• Broccoli
• Spercieboontjes met spekjes
• Spruitjes met spekjes
• Witte rijst
• Gestoofde peertjes
Vlees gerechten:
• Kip saté
• Varkenshaas in champignonroomsaus
• Kip rollade in huisgemaakte charlottesaus
• Rundvlees stoofpotje

Van de kaart dineren is uiteraard ook mogelijk.
2e Kerstdag
Bieden wij u een speciaal kerstbuffet aan
Voor € 29,95 p.p.
Reserveren voor de feestdagen is gewenst.
De Buke
Van Heemstraweg 1
6624KJ Heerewaarden
0487 – 50 3727
06 – 271 07 134
Info@debuke.nl
www.debuke.nl

